
voor lezen

U krijgt dit boek cadeau Het geven en krijgen van een mooi boek kan een 
impuls zijn voor leesplezier en voorlezen. Door met 
z’n allen voor te lezen, te praten over de verhalen of 
activiteiten te doen naar aanleiding van het boek, laat 
je aan elkaar zien hoe leuk lezen is.

Voorlezen is een heerlijke activiteit die goed past 
bij het avondritueel. Daarom gaan we met z’n allen 
tegelijk voorlezen. 

Klokslag 19.00 uur op 16 april lezen we met  
z’n allen voor!

Heel
gaat

Bijzonder moment

vind je op www.heelutrechtgaatvoorlezen.nl
en www.geefeenprentenboekcadeau.nl

Deel uw ervaringen of leuke voorleestip via Facebook:  
www.facebook.nl/heelutrechtgaatvoorlezen 

Meer informatie

Utrecht



1  Lees het boek eerst zelf,  zonder uw kind 
  Kijk naar de platen. Waar gaat het boek over? 

Kies een paar kernwoorden uit het boek en 
behandel deze voorafgaand aan het voorlezen 
(bijvoorbeeld springen, raden en lang).

2  Zoek een rustige plek en kies een goed moment 
  Bijvoorbeeld voor het slapengaan. Kijk samen met 

uw kind naar de voorkant van het boek. Lees de titel 
voor.  
Doe samen met uw kind een voorspelling op basis 
van de kaft: Wat zou Hazeltje aan grote Haas willen 
vertellen?

3  Vertel het verhaal in  eigen woorden 
 Gebruik hierbij de platen in het boek.

4 Laat uw kind vertellen 
  Stel denkvragen: Hoe zou Hazeltje nog meer 

duidelijk kunnen maken hoeveel hij van zijn 
vader houdt? Het gaat erom dat uw kind praat. 
Alle antwoorden zijn dus goed. Geef uw kind 
complimenten.

5 Lees nu het boek voor

Voorlezen is voor een kind heel 
belangrijk. Het is  leerzaam en 
stimuleert de ontwikkeling van  
het kind.  

Bovendien is voorlezen erg gezellig!  

Hieronder vindt u 5 tips.

Extra

Maak het levendig
Laat de kinderen de bewegingen 
tijdens het voorlezen nadoen:  
‘rek je armen zo ver als je kunt, rek 
je armen zó hoog boven je hoofd, 
maak jezelf lang, spring hoog in de 
lucht’.

Praat na over het boek
Laat uw kind het verhaal 
navertellen. Bijvoorbeeld aan een 
broertje of zusje. Blader het boek 
door. Laat uw kind bij de platen 
vertellen.

Lees het boek een paar keer voor
Kinderen vinden het leuk om het 
boek vaker te horen en te zien. Dat 
is goed! Uw kind leert er elke keer 
weer iets nieuws van.

Heel Utrecht gaat voor lezen wordt mede mogelijk gemaakt  
door de partners van de Utrechtse Voorleesalliantie:
de afdelingen Onderwijs en Volksgezondheid van  
de Gemeente Utrecht, de Bibliotheek Utrecht, Sardes,  
Spelenderwijs Utrecht, Soda Producties, Taal Doet Meer,  
de Brede School Academie, de Utrechtse Schoolbesturen en  
De Utrechtse Kinderboekenwinkel aan de Ganzenmarkt.


